GAZETA SAMORZĄDOWA nr 1 (187) 2018 r.
Niech radość Zmartwychwstałego Boga-Człowieka
w sercu złoży Wam dar miłości.
By czas, który w przeszłość ucieka, był pełen piękna,
prawdy i radości.
Serdeczne życzenia świąteczne, ciepłej i prawdziwie
rodzinnej atmosfery, radości i pokoju, zgody i pojednania,
otwarcia na potrzeby innych, życzliwości drugiego człowieka,
a także zdolności do przebaczania
życzą
Mieszkańcom Naszej Gminy i ich Gościom
Burmistrz

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Uroczyste obchody Dnia Kobiet

Autorki wystawy
hafciarskiej

Zespół
„Reczka”

Kabaret
„Czarny Salceson”

Kapela „Sami Swoi”
i Małgorzata Sobstyl

Oksza

WYKAZ INWESTYCJI DROGOWYCH PLANOWANYCH
DO REALIZACJI NA KTÓRE ZAWARTO UMOWY Z WYKONAWCAMI
Część I - Przebudowa dróg gminnych na nawierzchnię asfaltową:
brutto 370 353 ,00 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy złote 00/100)
podatek VAT 23 % - 69 253,00 zł
netto 301 100,00 zł (słownie: trzysta jeden tysięcy sto złotych 00/100),
w tym:
1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Aleksandria Niedziałowska o dł. 400 m
brutto 71 340,00 zł (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta czterdzieści zł 00/100)
podatek VAT 23% - 13 340,00 zł
netto 58 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy 00/100),
2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bańkowszczyzna o dł. 300 m
brutto 66 881,25 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden zł 25/100)
podatek VAT 23 % - 12 506,25 zł
netto 54 375,00 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące),
3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niemirów o dł. 300 m
brutto 53 597,25 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem zł 25/100)
podatek VAT 23% - 10 022,25 zł
netto 43 575,00 zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt pięć zł 00/100),
4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Elżbiecin o dł. 400 m
brutto 71 340 ,00 zł (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta czterdzieści zł 00/100)
podatek VAT 23 % - 13 340 zł
netto 58 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy 00/100),
5. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kobyle I o dł. 300 m
brutto 53 597,25 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem zł 25/100)
podatek VAT - 23% - 10 022,25 zł
netto 43 575,00 zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt pięć zł 00/100),
6. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kobyle II o dł. 300 m
brutto 53 597,25 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem zł 25/100)
podatek VAT 23% - 10 022,25 zł
netto 43 575,00 zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt pięć zł 00/100).

Część II - Przebudowa dróg gminnych na nawierzchnię z kruszywa:
285 616,15 zł brutto (słownie:dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset szesnaście zł 15/100)
podatek VAT 23 % - 53 407,90 zł
232 208,25 zł netto (słownie dwieście trzydzieści dwa tysiące dwieście osiem zł 25/100).
w tym:
1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Adamów o dł. 680 m
brutto 51 940,44 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści zł 44/100)
podatek VAT 23% - 9 712,44 zł
netto 42 228,00 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące dwieście dwadzieścia osiem zł 00/100),
2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Rejowiec o dł. 750 m
brutto 58 025,25 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy dwadzieścia pięć złotych 25/100)
podatek VAT 23% - 10 850,25 zł
netto 47 175,00 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy sto siedemdziesiąt pięć zł 00/100),
3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Aleksandria Krzywowolska o dł. 400 m
brutto 36 457,20 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem zł 20/100)
podatek VAT 23% - 6 817,20 zł
netto 29 640,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści zł 00/100),
Strona 3

Oksza
4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bieniów o dł. 300 m
brutto 27 492,50 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa zł 50/100)
podatek VAT 23% - 5 140,50 zł
netto 22 350,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt zł 00/100),
5. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Stary Majdan o dł. 500mb - etap II
brutto 41 389,50 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć zł 50/100)
podatek VAT 23% - 7 739,50 zł
netto 33 650,00 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt zł 00/100),
6. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zagrody o dł. 400 m
brutto 31 930,80 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści zł 80/100)
podatek VAT 23% - 5 970,80 zł
netto 25 960,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt zł 00/100),
7. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rybie o dł. 500 m
brutto 38 376,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć zł 00/100)
podatek VAT 23% - 7 176,00 zł
netto 31 200,00 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy dwieście zł 00/100),
• koszt wykonania 1 km drogi o nawierzchni asfaltowej wynosi 178 350,00 zł brutto
• koszt wykonania 1 km drogi o nawierzchni z kruszywa wynosi 82 778,00 zł brutto
Aneta Jeleń

Rodzina z Marynina p. Katarzyna i Piotr Wójcikowie w pożarze stracili dorobek życia. Spłonął dom
mieszkalny i całe jego wyposażenie. Z dwójką dzieci znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. Mieszkańcy
naszej gminy nie pozostali obojętni na ludzką tragedię. Dzięki wrażliwości i życzliwości wielu osób
udało się zebrać trochę pieniędzy i rzeczy potrzebnych do codziennego funkcjonowania rodziny.
Jako gospodarz gminy chcę podziękować ks. proboszczowi Andrzejowi Jeżynie za zorganizowanie
zbiórki przy kościele na rzecz pogorzelców; sołtysom z terenu całej gminy i mieszkańcom sołectw za
finansowe wsparcie. Dziękuję Radzie Miejskiej, pracownikom Urzędu Miejskiego i GOPS-u, którzy
także spontanicznie wsparli potrzebującą rodzinę. Każda pomoc jest ważna. Liczy się każda złotówka
i każda najdrobniejsza rzecz.
Ze swej strony zapewniam pomoc w ramach obowiązujących przepisów.
Jednocześnie apeluję do wszystkich ludzi dobrej woli, instytucji i przedsiębiorców o pomoc w każdej
postaci, by pomóc poszkodowanej rodzinie wrócić do normalnego życia.
Burmistrz

S

erdeczne podziękowania kierujemy pod adresem wszystkich, którzy w trudnych dla
nas chwilach starali się pomóc w różny sposób. Słowa podziękowania kierujemy pod
adresem Burmistrza p. Tadeusza Górskiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej
p. Mirosława Kościa, Księdza proboszcza Andrzeja Jeżyny, pracowników Urzędu
Miejskiego i GOPS-u, Dyrekcji Szkoły Podstawowej, sołtysów, mieszkańców gminy
i wszystkich którzy wspierali nas dobrym słowem oraz pomocą rzeczową. Nie zostawili
nas samych w trudnym momencie. Dziękujemy za życzliwość, wrażliwość i ludzkie serce.
Katarzyna i Piotr Wójcikowie
Marynin

Radosnych i wesołych Świąt Wielkiej Nocy, pełnych wiosennych
uśmiechów, przeżytych w pokoju i spokoju w gronie najbliższej rodziny.
Smacznego jajka i mokrego dyngusa. Niech Zmartwychwstały Chrystus
napełni nasze serca miłością i nadzieją na lepsze jutro, niech utwierdzi wiarę
w zwycięstwo dobra nad złem; niech przyniesie wiele łask dla każdego.
RADOSNEGO ALLELUJA
mieszkańcom sołectwa Rejowiec, ich gościom i znajomym
życzy sołtys Lucyna Polakowska
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Kobiety poczuły się docenione
Uroczyste obchody Dnia Kobiet na dobre
wpisały się w tradycję naszej gminy. Podkreśla ona
wszechstronną rolę kobiety na każdym odcinku
życia. Gminna uroczystość nie mogłaby się odbyć
bez zaangażowania gospodarzy miasta i gminy. To
Burmistrz Tadeusz Górski i Przew. Rady Miasta
Mirosław Kość dają impuls do zorganizowania
pięknej uroczystości. Wspierają ich członkowie
Towarzystwa Regionalnego i Radni.
8 marca w Gminnym Ośrodku Kultury swój
dzień świętowało ok. 150 pań, a każda z nich na
powitanie otrzymała słodki upominek. Pod ich
adresem padło bardzo wiele ciepłych i jakże miłych
słów, a wypowiadali je zarówno gospodarze (burmistrz i przew. Rady) jak i zaproszeni goście.
Wszyscy podkreślali rolę kobiety i jej nieocenione
zasługi dla rodziny oraz dla społeczeństwa. Wśród
osób zaproszonych nie mogło zabraknąć Honorowego Obywatela Rejowca wicemarszałka Województwa Lubelskiego P. Krzysztofa Grabczuka,
który zawsze znajdzie czas, by w ważnych momentach przybyć do Rejowca. Na uroczystości obecny
był starosta chełmski P. Piotr Deniszczuk z małżonką. Towarzystwo Regionalne reprezentowali
P. P. Jerzy Grzesiak i Stanisław Miszczuk, zaś
Radę Powiatu P. Stanisław Wiercioch, a Radę miasta P. Paweł Holuk.
Część artystyczna miała zróżnicowany chara-

kter, co mogło zaspokoić różne gusta i upodobania
obecnych pań. Bogaty repertuar zaprezentowała
orkiestra dęta pod batutą p. Mariusza Cichosza,
a jej występ wsparł wokalnie P. Radosław Sroczyński. Miły dla ucha okazał się repertuar zespołu
dziecięcego „Reczka” ze Szkoły Podstawowej
w Rejowcu, którego założycielką i prowadzącą jest
p. Ewa Semeniuk.
Humorystyczny program kapeli „Czarny salceson” wprowadził radosny nastrój wśród wszystkich obecnych.
Podczas poczęstunku, niezwykle urozmaiconego i smakowitego, czas umilała kapela „Sami
Swoi” oraz jako solistka P. Małgorzata Sobstyl.
Dodatkową atrakcję spotkania stanowiła wystawa
hafciarska autorstwa Pań: Marii Sitkowskiej, Ewy
Pawelec, Małgorzaty Wyrostek, Pauliny Grabiec,
Beaty Grabiec i Doroty Łosiewicz z koła działającego w GOK pod przewodnictwem p. Danuty Długosz.
Atmosfera była wspaniała, radosna, co sprawiło
że Panie poczuły się naprawdę docenione. Spędziły
miłe chwile. Oderwały się od codzienności wypełnionej rozlicznymi obowiązkami, zapomniały
o troskach i zmartwieniach. Chciałoby się powiedzieć, że Dzień Kobiet powinien trwać znacznie
dłużej.
Janina Danielczuk
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Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych, wiosennego nastroju oraz dużo radości
płynącej z rodzinnych spotkań dla mieszkańców gminy i ich gości
życzy
Stanisław Wiercioch
Radny Powiatu Chełmskiego
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Był pomysł na szkołę. Liceum wróci do Rejowca?
W trosce o wykorzystanie bazy lokalowej byłego Zespołu Szkół im. M. Reja w Rejowcu zrodził się
pomysł Burmistrza Rejowca Tadeusza Górskiego i Starosty Powiatu Chełmskiego Piotra Deniszczuka,
aby wznowić funkcjonowanie Liceum Ogólnokształcącego oraz w przyszłości utworzyć jedną klasę
szkoły branżowej wielozawodowej I stopnia (dawnej zawodowej). 19 lutego 2018 r. w siedzibie Urzędu
Miasta i Gminy Rejowiec odbyło się spotkanie burmistrza ze starostą, dyrektorów Szkoły Podstawowej,
radnych powiatowych: Pani Doroty Łosiewicz, Pana Stanisława Wierciocha i radnych Gminy:
Pani Jolanty Popek i Pana Mirosława Kościa. W trakcie spotkania dyskutowano nad reaktywacją
liceum,oczekiwaniami uczniów i rodziców naszej gminy. W wyniku tego spotkania dyrektorzy Szkoły
Podstawowej zobowiązali się do przeprowadzenia ankiety wśród uczniów klas 7, II i III gimnazjalnych
w Rejowcu, Rejowcu Fabrycznym i w Pawłowie a także wśród ich rodziców. Ankietą objęto około
200 uczniów i ich rodziców.
W dniu 20 lutego 2018 r. młodzież szkolna wraz z nauczycielami odwiedziła budynek Zespołu Szkół
przy ulicy Przemysłowej. Wszyscy mieli okazję zobaczyć sale lekcyjne, stołówkę, aulę oraz salę
gimnastyczną, która zrobiła na nich wielkie wrażenie. Z zachwytem nad salą gimnastyczną nie współgrają
jednak wyniki ankiet.
Pytania zawarte w ankietach dotyczyły wyboru miejsca i rodzaju szkoły a także wyrażenia swojej
opinii na temat reaktywacji LO. Wyniki ankiet jednoznacznie wskazały, że młodzież klas III
gimnazjalnych wybrała już miejsce i rodzaj szkoły - najczęściej wskazują Chełm argumentując swój
wybór dogodnym i szybkim dojazdem, bogatą ofertą różnych szkół oraz faktem, że uczy się tam ich
starsze rodzeństwo.
Młodzież z klas 7 i II gimnazjum oraz ich rodzice, w przeważającej części również wybrali szkoły
w Chełmie i Krasnystawie, choć kilkanaście głosów wskazywało Rejowiec jako miejsce dalszej nauki.
Uczniowie preferują wybór technikum przed liceum, niewielu uczniów wybrało szkoły branżowe.
Część rodziców aprobuje pomysł reaktywacji liceum, jednak ich dzieci wybierają szkoły poza Rejowcem.
Podjęte działania uświadamiają nam, jak trudno jest wznowić działalność placówki oświatowej.
Młodzież widzi swoją szansę na przyszłość w miastach, które niewątpliwie oferują bogaty wybór szkół.
Szanujemy i respektujemy zdanie uczniów i ich rodziców w kwestii wyboru szkoły. Jednocześnie
dziękujemy Burmistrzowi Tadeuszowi Górskiemu i Staroście Piotrowi Deniszczukowi za próbę
reaktywacji Szkoły. Wyrażamy nadzieję, że nie zamykamy sobie nieodwołalnie drzwi i do tematu
powrócimy.
Małgorzata Królicka, Renata Adamczuk

Dzieci czytają dorosłym
W dniu 19 grudnia w klasie II „a” odbyło się
niecodzienne spotkanie, w którym wzięli udział
uczniowie i rodzice. Było to spotkanie wigilijne
w formie lekcji otwartej. Podczas niej dzieci
śpiewały kolędy, dzieliły się opłatkiem, składały
życzenia. Wspólnie z rodzicami rozwiązywały
przygotowaną krzyżówkę i redagowały szczęśliwe
zakończenie baśni.
Ważnym punktem spotkania było głośne
odczytanie przez dzieci baśni Hansa Chrystiana
Andersena pt. „Dziewczynka z zapałkami”. Dzieci
bardzo się starały. Włożyły dużo wysiłku aby
nauczyć się pięknie czytać. Dało się zauważyć, że
sprawiło im to dużą przyjemność i odniosły sukces.
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Rodzice w skupieniu wysłuchali baśni w interpretacji swoich pociech.
Mieli też możliwość odebrania jej treści innymi zmysłami, ponieważ
zastosowano elementy czytania wrażeniowego. Oprócz słowa czytanego
pojawiły się rekwizyty wzmacniające odbiór słuchowy: zniszczony stary
but, wiązka zapałek, nakryty białym obrusem świąteczny stół z symbolicznym poczęstunkiem, trzask i zapach zapalanych zapałek. Ponadto
w Sali znajdowały się elementy dekoracyjne związane z baśnią.
Spotkanie zostało przygotowane przez wychowawczynię klasy II a
p. Dorotę Bednarską i szkolną bibliotekarkę p. Iwonę Borowską. Było
to zaplanowane działanie wychowawcze i realizacja projektu bibliotecznego promującego czytelnictwo „Czytam, wiem, rozumiem.”
Wychowawczyni kl. II a: Dorota Bednarska
Szkolna bibliotekarka: Iwona Borowska

Szkolne kolędowanie 2017
Dnia 21 grudnia mogliśmy już poczuć prawdziwie świąteczną atmosferę, a to za sprawą koncertu kolęd,
jaki odbył się w naszej szkole. Można było usłyszeć tradycyjne kolędy, jak i piosenki świąteczne. Swoje
umiejętności wokalne prezentowali: zespół „Reczka”, Maja Dąbska i Julka Lasko, Wiktoria Nowicka i Julka
Buza, Jagoda Batejko, Zuzia Batejko i Justyna Kister, Olga Bogdańska i Iga Posturzyńska. W świąteczny
nastrój wprowadziły nas utwory: „Wśród nocnej ciszy”, „Maleńka miłość w żłobie”, „Skrzypi wóz”, „Mary,
did you know” i wiele innych. Gościnnie wystąpiła pani Małgorzata Sobstyl, śpiewając kolędę „W żłobie
leży”. W imieniu Samorządu Uczniowskiego życzenia świąteczno – noworoczne złożył Oskar Korona.
Harcerze – Seniorzy przekazali na ręce Pani Dyrektor Betlejemskie Światełko Pokoju. Rozstrzygnięty został
także konkurs plastyczny „Ozdoba bożonarodzeniowa”. Laureaci konkursu otrzymali nagrody i pamiątkowe
dyplomy.
Barbara Kwiatkowska.

Hej kolęda, kolęda!
Uczniowie klasy 3a odwiedzili
Pana Burmistrza. W świątecznej
atmosferze i zapachu choinki śpiewali
kolędy i pastorałki . Jedna z uczennic
zagrała na dzwonkach kolędę pt.
„Przybieżeli do Betlejem pasterze”.
Pan Tadeusz Górski oprowadził
uczniów po pałacu udzielając małej
lekcji historii. Dzieci w podziękowaniu otrzymały cukierki. Dziękujemy
za miłe przyjęcie.
Ewa Semeniuk
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A kiedy wigilii przyszedł czas…
Tuż przed świętami Bożego Narodzenia
uczniowie klasy 3a gościli w klasie swoich bliskich.
Przygotowali dla nich przedstawienie słowno muzyczne, podczas którego czytali legendy
bożonarodzeniowe, na dzwonkach zagrali kolędy,
a przy dźwiękach gitary śpiewali pastorałki.
Spotkanie wieńczyły warsztaty plastyczne, na
których wspólnie z rodzicami wykonywali ozdoby
choinkowe.
Ewa Semeniuk

Literacka Zgaduj-Zgadula – Promujemy literaturę dla dzieci
Dnia 17 stycznia uczniowie klasy 3a przybyli do Gminnej
Biblioteki Publicznej na zajęcia zorganizowane w ramach
współpracy Biblioteki Szkolnej oraz Gminnej. Zajęcia
miały na celu promowanie wybranej literatury dla dzieci.
Podczas zajęć uczniowie mieli do wykonania różne zadania.
Między innymi w dwuosobowych grupach rozwiązywali
krzyżówki literackie, odpowiadali na pytania dotyczące
lektur szkolnych i znanych utworów literackich – bajek i
wierszy dla dzieci. Ponadto uzupełniali zadania z trudnością
ortograficzną. Z wyznaczonymi zadaniami dzieci poradziły
sobie całkiem dobrze, co świadczy o ich szerokiej
znajomości literatury dziecięcej i wiedzy na temat zasad
ortograficznych. Uczniowie mogli zapoznać się z placówką
Gminnej Biblioteki, dołączyć do grona czytelników oraz
poznać zasady korzystania z jej zbiorów. Pod koniec zajęć
uczniowie zadawali pytania dotyczące działalności
Biblioteki a chętne dzieci wypożyczały książki do domu.
Teresa Kopniak
Iwona Borowska

Wizyta wolontariuszy w Domu Dziecka w Krasnymstawie
W styczniu bieżącego roku wolontariusze ze Szkoły
Podstawowej w Rejowcu pod opieką p. Ewy Mazur i p.
Przemysława Mierzyńskiego odwiedzili podopiecznych
Domu Dziecka w Krasnymstawie. Wyjazd był podsumowaniem projektu „Dziecidzieciom” realizowanego w SP Rejowiec. Podopieczni placówki wraz ze swoimi wychowawcami niezmiernie ciepło przywitali przybyłą grupę wolontariuszy. Wizyta rozpoczęła się od wspólnych zabaw integracyjnych przygotowanych przez uczniów SP Rejowiec, podczas
których dzieci spędziły miło czas.
Nie zapomnieliśmy także o prezentach – paczkach wypełnionych słodyczami i zabawkami, które zebraliśmy podczas
szkolnej akcji „I Ty możesz zostać św. Mikołajem”. Natomiast słodki poczęstunek przygotowany przez
wychowawców umilał nam rozmowy. Dzieci były uradowane naszą wizytą. Również dla nas był to czas
pełen wrażeń i wzruszeń.
Serdecznie dziękujemy panu Burmistrzowi Tadeuszowi Górskiem za użyczenie transportu na wyjazd oraz
pani Monice Strygun za pomoc w zorganizowaniu spotkania.
Zuzanna Sadowska - Szkolny Klub Wolontariatu
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„Region Sukcesu” w naszej Gminie i w naszej Szkole!
Pod taką nazwą ruszył od 01 września 2017 r. w Szkole Podstawowej
w Rejowcu projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2014 - 2020, którego celem jest:
• wzrost poziomu kompetencji kluczowych u uczniów w zakresie
przedmiotów matematyczno - przyrodniczych, języków obcych,
• kształcenie właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy,
• wzrost kwalifikacji nauczycieli w zakresie obsługi i wykorzystania
nowoczesnych technologii i pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi
Projekt będzie realizowany do 31 stycznia 2019 r. Dofinansowanie projektu z UE to 380 107,62 zł
Projekt skierowany jest do uczniów klas 7 szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych. Ogółem zaplanowano
dla 95 uczniów zajęcia w przedmiotowych kołach zainteresowań i zajęciach wyrównawczych oraz
doradztwa zawodowego. Prowadzone są w każdym tygodniu 33 grupy zajęciowe z różnych przedmiotów.
Nowością dla uczniów są zajęcia z programowania i robotyki, które odbywają się w soboty.
Poszczególne rodzaje zajęć rozwijają wspomniane już kompetencje kluczowe tak niezbędne w dzisiejszym
świecie zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym. Należą do nich min. umiejętność porozumiewania się
w językach obcych, kompetencje matematyczne, informatyczne, społeczne, umiejętność uczenia się. Zajęcia
rozwijają też właściwe postawy i umiejętności a w szczególności kreatywność, innowacyjność, pracę
zespołową.
Pomóc temu mają metody pracy wykorzystywane na zajęciach, podręczniki, które w ramach projektu
otrzymali uczniowie do zgłębiania wiedzy z poszczególnych przedmiotów oraz nowoczesne pomoce
dydaktyczne, w które zostały już doposażone pracownie przedmiotowe (komputery przenośne, tablety,
tablice interaktywne, drukarki, projektory multimedialne, wizualizery, modele anatomiczne, mikroskopy,
kompasy, mapy geograficzne, sprzęt laboratoryjny z chemii i fizyki itp.). Zakupiono pomoce dydaktyczne na
kwotę ok. 140 tysięcy złotych.
Pierwszy semestr realizacji już za nami, muszę pochwalić uczniów za dobrą frekwencję na zajęciach, która
jest warunkiem prawidłowego rozliczenia projektu i zaliczenia zajęć.
Rozpoczynamy drugi semestr. Będzie to praca na zajęciach wspierana przez różnego rodzaju wyjazdy
i wycieczki edukacyjne. Uczniowie koła chemicznego, geograficznego, biologiczno - ekologicznego,
fizycznego będą wyjeżdżać na zajęcia na UMCS w Lublinie. Na wycieczkę do Lublina do British Council
pojadą uczniowie koła j. angielskiego. Na 3 dniową wycieczkę w Bieszczady pojadą uczniowie koła
geograficznego i biologiczno - ekologicznego. Będzie też zorganizowana 1 dniowa wycieczka do Warszawy
do Centrum Nauki Kopernik, gdzie dodatkową atrakcją będzie udział w zajęciach laboratoryjnych z biologii,
chemii, fizyki, robotyki.
Zachęcam uczniów do systematycznego udziału w zajęciach, rozwijania swoich pasji i zainteresowań a rodziców proszę o wspieranie wysiłków swoich pociech.
Chcę poinformować, że Rada Rodziców działająca
w poprzednim roku w Gimnazjum w Rejowcu podjęła
decyzję, że przeznaczy środki na ufundowanie nagród
m.in. tabletów dla 10 uczniów z najlepszą frekwencją
na zajęciach z Projektu, za co jeszcze raz dziękujemy.
Ewa Nowak - zastępca dyrektora szkoły
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Warsztaty laboratoryjne na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie
W dniach 24. 11. 2017 i 08. 12. 2017 członkowie kółek chemicznych: uczniowie klas
siódmych, drugich i trzecich gimnazjalnych naszej szkoły, w ramach projektu „Region
sukcesu” uczestniczyli w warsztatach chemicznych na wydziale chemii UMCS w Lublinie.
Na warsztatach przygotowanych przez pracowników uczelni – pana dr Pawła Sadowskiego
i jego asystentki uczniowie wykonywali ćwiczenia dotyczące reakcji strącających, otrzymywali związki kompleksowe i badali ich właściwości.
Wyjazd zorganizowała w ramach projektu unijnego Elżbieta Ciechan wraz z Ewą Futymą.
Elżbieta Ciechan

„Bawmy się razem” – Dzień Babci i Dziadka w SP Rejowiec
26 stycznia 2018, dzień jak co dzień, a jednak…
W naszej szkole był dniem szczególnym. Ostatni
dzień nauki przed feriami zimowymi, po południu bal
karnawałowy, a przed południem wielka gala-obchody Dnia Babci i Dziadka. Uczniowie z klas 0 - 3 z niepokojem, ale i zapałem razem ze swoimi wychowawczyniami długo i pieczołowicie przygotowywali się
do przyjęcia swoich najbliższych: ukochane babcie
i niezastąpionych dziadków. Gości było naprawdę
wielu, z trudem zmieścili się w sali gimnastycznej.
Dzieci dały z siebie wszystko, ujawniły talenty
i pokazały, na co je stać. Wiemy już, że stać je na wiele.
Nasi uczniowie to tancerze I kategorii, piosenkarze na
skalę krajową, potencjalni przyszli muzycy do orkiestry symfonicznej i znakomici przyszli aktorzy. Bez
tremy i skrępowania wystąpili przed ukochanymi
dziadkami. Nie obyło się też bez prezentów: kwiaty,
plastelinowe wazoniki, ryżowe obrazki, kolorowe
laurki to tylko niektóre z nich.
Uroczystość przebiegała pod hasłem „Bawmy się
razem”. Tak też było, gdyż bawił się każdy kto był
z nami. Dzieci, babcie, dziadkowie, panie nauczycielki, panie dyrektorki a nawet pan burmistrz. Wszystkim
udzielił się humor i miła atmosfera. Obficie zaopatrzony barek w kremówki, wafelki, roladki i pączusie,
przy wyjściu z sali był dopełnieniem słodyczy, jaką
wnukowie obdarowali gości.
„Bawiąc się razem” wnuki okazały swoją miłość,
szacunek i wdzięczność.
Dorota Bednarska
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„Zajęcia edukacyjne w Urzędzie Miasta - z wizytą u Burmistrza Rejowca”
Dzięki uprzejmości Pana Burmistrza Tadeusza
Górskiego 22 lutego 2018 roku uczniowie klas II
gimnazjum wraz z nauczycielami odwiedzili Urząd
Miasta w Rejowcu.
Pan Burmistrz zapoznał uczniów z historią miasta
i pałacu - aktualnej siedziby władz samorządowych.
Przekazał wiele cennych informacji na temat postaci
i historii związanej z naszym samorządem lokalnym.
Podczas oprowadzania po zabytkowej siedzibie
władz młodzież poznała pracę urzędników. W trakcie spotkania uczniowie zadawali Panu Burmi-

strzowi różne pytania nawet dotyczące upodobań
motoryzacyjnych. Na zakończenie w podziękowaniu
wręczyli symboliczną pamiątkę.
Spotkanie długo pozostanie w pamięci zadowolonej
z wizyty młodzieży.
Jesteśmy bardzo wdzięczni i dziękujemy Panu
Burmistrzowi za poświęcenie swojego czasu a także
poszerzenie wiadomości z zajęć edukacyjnych wiedza o społeczeństwie.
Ewa Kasjan - nauczyciel wos
Edyta Farian - pedagog

,,Dzień Kobiet” w świetlicy
Niecodziennym wydarzeniem w Szkole Podstawowej im. Mikołaja
Reja w Rejowcu był uroczyście obchodzony ,,Dzień Kobiet”.
Aby umilić to święto, dla wszystkich zaproszonych pań i dziewczynek, wychowankowie świetlicy przygotowali kabaretowy program
artystyczny, w którym zaprezentowali swoje umiejętności aktorskie,
muzyczne i taneczne.
Na scenie mogliśmy podziwiać pierwszą wojowniczkę o prawa
kobiet – Ewę, której udało się okiełznać nie tylko dzikie zwierzęta…
W tej roli wystąpiła Z. Sadowska.
Dla wszystkich zgromadzonych kobiet zaśpiewała również nasza
absolwentka – Monika Pyclik, której głos potrafi wzruszyć do łez.
Po koncercie przyszedł czas na taniec, a wtedy małe tancerki zaprezentowały układy taneczne do znanego przeboju: ,,Miłość w Zakopanem” oraz ,,Chocolade”.
Na zakończenie wszyscy odśpiewali tradycyjne ,,sto lat” do akompaniamentu zagranego na harmonijce przez uczennicę klasy siódmej –
Z. Bednarską, a wprowadzone w radosny nastrój panie otrzymały
w dowód sympatii kwiaty, które niezmiennie kojarzą się z ,,Dniem
Kobiet”. Sto lat wszystkim Paniom!
Michalina Maziarczuk
Ewa Mazur
Przemysław Mierzyński
Burmistrzowi Rejowca, Przewodniczącemu Rady Miejskiej oraz wszystkim
Mieszkańcom pragniemy złożyć serdeczne życzenia radości i siły, aby Święta
Wielkiej Nocy były wzorem duchowego wzbogacenia i umocnienia dającego
radość, pokój i nadzieję
życzy Akcja Katolicka
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UWAGA!!!! RUSZYŁA REKRUTACJA

na rok szkolny 2018/2019
do Szkoły Podstawowej im. M. Reja w Rejowcu

Zapraszamy do zapisów dzieci do klasy I, które w roku 2018 ukończą:
- 7 lat (urodzone w 2011 r.);
- 6 lat (urodzone w 2012 r.)
oraz do zapisu dzieci do oddziału przedszkolnego przy szkole, które w roku 2018 ukończą:
- 6 lat (urodzone w 2012 r.)
Do Szkoły Podstawowej im. M. Reja w Rejowcu prowadzonej przez gminę Rejowiec
przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej na
postawie zgłoszenia rodziców (prawnych opiekunów) oraz w dalszej kolejności na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły
podstawowej, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
Druki do pobrania w Sekretariacie Szkoły.
Niezbędne dokumenty: skrócony odpis aktu urodzenia, dowód osobisty rodziców (prawnych opiekunów), inna dokumentacja
Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. M. Reja w Rejowcu

DRODZY RODZICE !!!
W dniu 2 marca 2018 roku rozpoczyna się rekrutacja
do Gminnego Przedszkola w Rejowcu.
Zapraszamy wszystkie dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
Wnioski można składać do 18 marca 2018 w godzinach od 8:00 do 15:00.
Naszym wychowankom zapewniamy:
· okres adaptacyjny z bliską osobą,
· nowoczesne i bogato wyposażone sale zajęć,
· różnorodne zajęcia edukacyjne zgodne z wiekiem i możliwościami dziecka,
· doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
Proponujemy zajęcia bezpłatne dodatkowe:
Ř naukę języka angielskiego
Ř zajęcia muzyczno-ruchowe
Ř zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
Ř religia
Organizujemy:
Ř spotkania z logopedą, psychologiem
Ř zajęcia taneczne
Ř zajęcia otwarte z rodzicami i festyny rodzinne
Ř występy teatrzyków, artystów cyrkowych
Ř spacery, wycieczki oraz spotkania z ciekawymi

· smaczne i zdrowe posiłki,
· wielofunkcyjny plac zabaw,
· bezpieczeństwo i troskę
o dobre samopoczucie naszych
podopiecznych

tel. 82 56 88 689

ludźmi.

e-mail: przedszkole@gmina.rejowiec.pl
Wnioski można również
pobierać ze strony internetowej przedszkola
www.prejowiec.szkolnastrona.pl

CZEKAMY NA CIEBIE W NOWYM PRZEDSZKOLU PRZY ULICY DĄBROWSKIEGO 1 W REJOWCU
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Dzień Kobiet u przedszkolaków
„Co za dzień, co za dzień
Każda z Pań dziś dobrze wie,
że panowie dziś biegają
Niespodzianki wymyślają:
bukiet kwiatów, teatr, kino,
krótki koncert, gra pianino
Bo Dzień Kobiet dzisiaj mamy,
więc o damy nasze dbamy…”
8 marca również był wyjątkowym dniem
w przedszkolu. Najstarsza grupa przygotowała
krótki występ artystyczny. Nasi Panowie - prawdziwi gentelmani obdarowali swoje koleżanki

oraz wszystkie Panie serdecznymi życzeniami,
upominkami i promiennymi uśmiechami.
Wychowawczynie grupy
Małgorzata Kość-Krupińska i Ewa Farian

Paczki świąteczne dla dzieci z Ukrainy

Najserdeczniejsze życzenia
spokojnych i pełnych optymizmu
Świąt Wielkanocnych
spędzonych w gronie
najbliższych

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Yo-zafat „Ut
unum sint” zorganizowało zbiórkę zabawek i słodyczy
na paczki mikołajkowe dla dzieci z Bałty i Kodymy
– warto tu podać jako ciekawostkę – w 1915 roku
w Kodymie urodził się odznaczony Krzyżem Złotym
i Krzyżem Srebrnym, najlepszy Polski lotnik za czasów
II Wojny Światowej - Stanisław Skalski. Paczki zostały
przekazane na ręce Ks. Łukasza Grona - pochodzącego
z Chełma - Proboszcza Parafii pw. Przemienienia
Pańskiego w Kodymie, który jest widoczny na zdjęciu.
Pragniemy podziękować wszystkim dobroczyńcom,
którzy wsparli tę akcję - niech uśmiechy tych wszystkich dzieci, które otrzymały paczki świąteczne będą
nagrodą za dobre serce.

życzy
Waldemar Brzyszko
sołtys,
Rada Sołecka
i KGW

Dominika Błaziak

,,Człowiek jest wielki
nie przez to, co posiada,
lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma,
lecz przez to, czym
dzieli się z innymi”

Z okazji Świąt Wielkanocnych składamy
Państwu najpiękniejsze życzenia:
dużo zdrowia, radości, optymizmu
i wiary w lepsze jutro

Jan Paweł II

Małgorzata Kozłowska
Sołtys Rybiego

Wesołych i spokojnych Świąt
Wielkanocnych przepełnionych ciepłą,
rodzinną atmosferą

oraz
Anna Sokół
Przewodnicząca KGW

życzy Alicja Książek sołtys Hruszowa
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ZABAWA OSTATKOWA W HRUSZOWIE

Karnawał to czas radości i rozrywki. Zarówno mali, jak i duzi czekają
okazji, aby się zabawić! Świetną ku temu sposobnością jest, niewątpliwie,
zabawa choinkowa dla najmłodszych, która w świetlicy wiejskiej
w Hruszowie odbyła się w 27 stycznia, a także zabawa walentynkowoostatkowa dla dorosłych mieszkańców sołectwa. Obie imprezy
zorganizowało KGW w HRUSZOWIE. Świetlica w tych dniach
wyglądała inaczej niż na co dzień, zamieniła się w prawdziwą salę balową,
udekorowaną kolorowymi balonami, serpentynami, gwiazdami
i serduszkami. Wodzirejem i główną prowadzącą wszystkie zabawy
i konkursy podczas zorganizowanej dla dzieci choinki była Pani Emilia
Lipko, która przygotowała mnóstwo konkursów i turniejów. Na zabawę
czekali, zwłaszcza najmłodsi, którzy przygotowali ciekawe kostiumy
karnawałowe. Wśród radosnych i rozbieganych maluchów można było
znaleźć królową śniegu, dobre wróżki, urzekające księżniczki.
Nie zabrakło też odważnych batmanów czy spidermanów. Wielką atrakcją
okazała się ,,fotobudka”, przy której ustawiały się kolejki by upamiętnić
na dłużej ten czas radosnej zabawy. Była to wielka impreza, na której
dzieci i rodziców świetnie się bawiących, nie zabrakło! Panie z KGW
przygotowały dla wszystkich przybyłych gości słodki poczęstunek,
a także wiele nagród za udział w konkursach! Wszyscy bawili się
znakomicie, bo humor dopisywał zarówno dzieciom, jak i dorosłym.
Do zobaczenia za rok!
S. Sowa

Kurs Kulinarny
Wólka Rejowiecka

Wesołego Alleluja
mieszkańcom
Siedliszczek
i ich gościom
życzy KGW Siedliszczki
Zdrowych i pełnych spokoju Świąt Wielkiej Nocy.
Niech ten radosny czas będzie dla Państwa pełen
dobroci, wiosennych nastrojów i pogody ducha
życzą Franciszek Karaś Radny Hruszowa
wraz z Moniką Mazur Przewodnicząca KGW
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KULTURALNE WYDARZENIA
Z GMINY REJOWIEC

31.12-01.01 Sylwester

Rok nowy i możliwości nowe.
Tegoroczny Sylwester pod pałacem Zaleskich zgromadził amatorów
imprez „pod chmurką”. Była to druga tego typu zabawa zorganizowana
przez Burmistrza Tadeusza Górskiego. Nie zabrakło ognisk, przy
których można było się ogrzać oraz upiec kiełbaski, a oprawę muzyczną
zabawy zapewnił zespół „Histon”. O północy gospodarz imprezy wraz
z przewodniczącym Rady Miejskiej – Mirosławem Kościem oraz
Starostą Chełmskim – Piotrem Deniszczukiem złożyli życzenia
noworoczne wszystkim mieszkańcom. Kulminacyjnym punktem był
pokaz fajerwerków, który zachwycił wszystkich zgromadzonych.
Karolina Lipińska

14.01 Koncert

Kolęd
Jak co roku, w styczniu, odbył się Koncert
Kolęd zorganizowany w naszym Kościele
parafialnym. Najpiękniejsze polskie
kolędy w wykonaniu Klaudii Słomczyńskiej i Gminnej Orkiestry Dętej rozbrzmiały dla wszystkich przybyłych mieszkańców gminy i okolic.
Honorata Sałamacha
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14.01.2018
WOŚP w Rejowcu

26 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbył się jak co roku
w Gminnym Ośrodku Kultury w Rejowcu. Całe wydarzenie rozpoczęto występem Orkiestry Dętej, która pod kierownictwem Mariusza Cichosza bawiła
publikę muzyką jazzową. Wystąpiły również solistki Marka Pukasa: Rafaela
Terepora, Natalka Parada, grupa gitarowa „Sleepyheads”, Monika Pyclik, oraz
zespół rockowy „The Old Sugar Factory”.
Licytację poprowadzili Mirosław Kość – przewodniczący Rady Miejskiej,
oraz Dorota Łosiewicz – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Rejowcu.

Przedmioty oraz swoje usługi na
aukcję przekazali: Krzysztof Jarosz,
Jadwiga Laskowska, Sylwia Tokarzewska,
Grażyna Wdowicz, Joanna i Dzianni
Liszewscy, Marcelina Gwardiak, Grażyna
Kusiak, KGW Wólka Rejowiecka, KGW
Hruszów, Sklep odzieżowy „u Anki”,
Kwiaciarnia Małgorzata Grabczak,
Sklep Spożywczo-Przemysłowy Dendera
Małgorzata, Firma Dom-For Fornal
Dominik, Zakład Fryzjerski Danuta
Kawałek, Sklep „Fikus” Małgorzata
Tyrańska, Firma „Maja” Jacek
Włodarczyk, „Arianka” Małgorzata
Pilipczuk-Liszewska, Przedsiębiorstwo
wielobranżowe „Aga” Agnieszka
Zawiaczyńska, Stanisław Korszla, Sklep
Przemysłowo-Spożywczy Marta Król,
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Gardenia Marta Błaszczyk, Sklep
wielobranżowy Małgorzata Seweryniuk,
Sklep Spożywczo-Przemysłowy Roman
Mikulski, Car Performance Auto Części
Rafał Marczuk, Firma „Hana” Sylwia
Kuras, Kwiaciarnia Dorota Tadewicz,
Barbara Kozłowska, Gabinet
Weterynaryjny Mirosław Rubik, Bank
Spółdzielczy w Cycowie z siedzibą
w Rejowcu, Elżbieta Żukowska, GS
Rejowiec, Stanisław Wiercioch, Apteka
Karolina Ziębakowska, Danuta Długosz.

Orkiestra Dęta

Dorota Łosiewicz
i Mirosław Kość
Natalia Parada

Monika Pyclik i Marek Pukas
Zespół Sleepyheads

Zespół The Old Sugar Factory

Wolontariuszami byli:
Tomasz Praczuk
A n n a S z w e d
Ewa Semeniuk
Agnieszka Dąbska
E w a
M a z u r
Agata Woźniak
Iga Posturzyńska
Olga Bogdańska
Inga Strygun
Anita Strygun

Wolontariusze do puszek zebrali 4197,84 zł
GOK Pawłów przekazał 809 zł
Ogólny dochód z licytacji wyniósł 3172,26 zł
Całkowita suma przekazana przez sztab w Rejowcu na rzecz WOŚP wyniosła: 8179,10 zł
i 2 euro.
Karolina Lipińska
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17.01 XIII Powiatowy Przegląd Widowisk Kolędniczych
Tegoroczny, XIII Przegląd Widowisk Kolędniczych
zebrał grupy z całego powiatu. Po obejrzeniu wszystkich
widowisk komisja konkursowa w składzie: Agata
Krzeszczyk, Magda Zając oraz Anna Majewska reprezentujące Starostwo Powiatowe w Chełmie, przyznały
wyróżnienia.
I miejsce w kategorii mieszanej – zespołowi „Gwiazdeczki” ze Szkoły Podstawowej w Strachosławiu;
Dwa I miejsca w kategorii I-III – Szkole Podstawowej
w Okszowie oraz Szkole Podstawowej w Czułczycach.
Wszystkie zespoły otrzymały nagrody za udział w postaci dyplomów, słodyczy a także nagród rzeczowych.
Organizatorami przeglądu byli: Starostwo Powiatowe,
Urząd Miejski w Rejowcu, Gminny Ośrodek Kultury
w Rejowcu oraz parafia pw. Św. Jozafata Biskupa
i Męczennika w Rejowcu.
Honorata Sałamacha

28.01. XXIV Regionalny Przegląd Piosenki i Przyśpiewki Ludowej
XXIV edycja Przeglądu, jak co roku, cieszyła się bardzo dużym
zainteresowaniem artystów ludowych oraz przybyłych gości. W tym
roku, w Przeglądzie wzięło udział 29 zespołów, które oceniała komisja
konkursowa w składzie: Andrzej Sar – reprezentujący Wojewódzki
Ośrodek Kultury w Lublinie, Jolanta Raszkiewicz ze Starostwa
Powiatowego w Chełmie oraz Krzysztof Buda – muzyk z Chełma.
W ramach 3 kategorii przyznano następujące nagrody i wyróżnienia;
· nagrody w kategorii „Kapele” otrzymali:
I Miejsce
– Kapela Ludowa „Siennica” z Siennicy Różanej
II Miejsce – Kapela „Uroczysko” z Krasnegostawu
III Miejsce – Kapela „Sami Swoi” z Rejowca
Komisja
Wyróżnienie w tej kategorii otrzymała – Kapela „Alternatywy 5”
z Łopiennika Górnego
· nagrody w kategorii „Zespoły śpiewacze” otrzymali:
I Miejsce
– „Nadbużański Klon Zielony” z Zanowina
II Miejsce – „Rakołupianki” z Rakołup
III Miejsce – „Sielanki” z Sielca
W tej kategorii wyróżnienia przyznano: Zespołowi „Kresowianki”
z Włodawy; Zespołowi „Jarzębinki” ze Żmudzi; Zespołowi
„Brusowianki” ze Starego Brusa oraz Zespołowi „Kumowianki”
z Kumowa Majoreckiego
· nagrody w kategorii „Zespoły śpiewacze z akompaniamentem” Laureaci w kategorii KAPELE
otrzymali:
Laureaci w kategorii
ZESPOŁY
I Miejsce
– „Siedliszczanie znad Wieprza” z Siedliszcza
ŚPIEWACZE
II Miejsce – Zespół śpiewaczy z kapelą z Honiatycz
III Miejsce – Zespół „Echo” z Gołębia i Wólki Kańskiej
Wyróżnienie w tej kategorii przyznano: Zespołowi „Siedliszczanki”
z Fajsławic
Przyznano również nagrody specjalne za pielęgnowanie przekazu
pokoleniowego. Tymi nagrodami zostały wyróżnione zespoły: Zespół
dziecięcy „Kłosy” z Siedliszcza; Zespół dziecięcy „Reczka”
z Rejowca oraz Zespół „Rodzinka” z Teosina.
Nagrody finansowe zostały ufundowane przez Piotra Deniszczuka Starostę Powiatu Chełmskiego, Tadeusza Górskiego – Burmistrza
Rejowca oraz Artura Sępocha – Dyrektora WOK w Lublinie. Natomiast Mirosław Kość – Przewodniczący Rady
Miejskiej oraz Dorota Łosiewicz – Radna Powiatu Chełmskiego, ufundowali nagrodę specjalną dla zespołu „Reczka”
z Rejowca. Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki ufundowane przez Burmistrza Rejowca i Starostę Chełmskiego.
Honorata Sałamacha
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29.01 – 10.02 Ferie zimowe w Gminnym Ośrodku Kultury w Rejowcu
Podczas pierwszego tygodnia tegorocznych ferii
zimowych zorganizowanych przez Burmistrza
Tadeusza
Górskiego, dzieci miały możliwość
uczestniczenia w warsztatach plastycznych prowadzonych w salach Gminnego Ośrodka Kultury a także
w Muzeum Ziemi Chełmskiej im. W. Ambroziewicza
w Chełmie. W czasie ich trwania zapoznały się
z różnymi technikami malarskimi, takimi jak: olej,
akwarela czy szkic. W Muzeum dzieci brały udział
m.in. w zajęciach „Jak się bawiono w karnawale”,
dzięki którym poznały staropolski zwyczaj tworzenia
kotylionów. Po czym same wykonywały wielobarwne
ozdoby. Mogły też stworzyć własną, wymarzoną
komnatę. Czas spędzony w Muzeum to była także
możliwość obejrzenia najnowszych wystaw. Dzieci
zapoznały się z twórczością Alfreda Hałasy oraz
Kazimierza Głaza.
Podczas ferii zrealizowany był również program
profilaktyczny. Pracując w grupach, dzieci rozmawiały
o uzależnieniach, ich przeciwdziałaniu oraz o bezpiecznym zachowaniu się w czasie wypoczynku. Zajęcia
poprowadziła pedagog Ewa Semeniuk.
W programie wypoczynku przewidziany był także

teatrzyk „Królewna Śnieżka” oraz wyjazd do kina na
bajkę „Byczek Fernando”.
Drugi tydzień ferii to zajęcia z rękodzieła artystycznego poprowadzone przez Danutę Długosz. W czasie
całego tygodnia dzieci miały możliwość stworzenia
imiennego medalu, wykonywały laurki „origami” oraz
wyszywały swoje znaki zodiaku metodą krzyżykową.
Dzieci brały także udział w zajęciach z emisji głosu
i prezentację wybranych utworów na naszej scenie.
Zajęcia prowadzone były także na świeżym powietrzu.
Przed budynkiem GOK tworzyły wspaniałe rzeźby
śniegowe. Wyruszyły też na ścieżkę edukacyjną tzw.
wyprawę „Quest”. Zwiedzając m.in. Młyn Wierciocha,
gdzie każdy otrzymał słodycze i garść zboża dla ptaków,
nauczyły się jak powstaje ekologiczna mąka.
Po zdobyciu hasła dzieci udały się po Złotą Pieczęć do
Urzędu Miasta. Tam przyjął je Burmistrz również ze
słodkim poczęstunkiem. Za przekaz bogatej historii
o Pałacu Zaleskich oraz o samym Rejowcu, dzieci
przekazały gospodarzowi własnoręcznie wykonany
medal z miedzianym laurem.
Honorata Sałamacha

24.02. Występ Kabaretu
24. lutego w salach Gminnego Ośrodka
Kultury w Rejowcu gościliśmy Grupę
FEST z Kabaretową Biesiadą Śląską.
Występ cieszył się zainteresowaniem
mieszkańców Rejowca i okolic, którzy
chętnie bawili się wraz z kabaretem.
Honorata Sałamacha

02.02.
Spotkanie
Kół
Gospodyń
Wiejskich
Podczas karnawałowego spotkania Kół Gospodyń Wiejskich zorganizowanego w salach Gminnego Ośrodka
Kultury, zebrali się przedstawiciele oraz członkowie wszystkich KGW działających w naszej gminie. Obecni byli
także goście, a wśród nich Tadeusz Górski, Burmistrz Rejowca i Piotr Deniszczuk, Starosta Chełmski. Całość
spotkania umilił wszystkim występ Kapeli Ludowej „Sami Swoi”.
Honorata Sałamacha
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Tak dzieci malowały pisanki metodą tradycyjną pod kierunkiem p. Danuty Długosz

Człowiek Roku 2017
W konkursie Człowiek Roku 2017
organizowanym przez Kurier Lubelski
w kategorii „Kultura”, Dorota Łosiewicz
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
w Rejowcu zdobyła pierwsze miejsce
w powiecie chełmskim i szóste miejsce
w województwie lubelskim.

Spokojnych i radosnych Świąt Wielkiej Nocy.
Aby ten czas przyniósł Państwu wszelką
pomyślność i pełnię sukcesów w życiu
prywatnym oraz zawodowym
życzą Monika Terepora
Sołtys Niedziałowic
oraz
Katarzyna Wójcik
Przewodnicząca KGW
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Wspomnienie Koleżki;
- Mariana Janusza.

Motto: - ,,Wiele pisuję,
Jeszcze więcej gadam,
Lecz wszystko, do swej,
Szuflady wkładam.”

Wielkieś mi uczynił w sercu moim,
Mój Drogi Koleżko - Marianie Januszu,
Tym nagłym zniknieniem Swoim.
Pełno Nas, a jakby Nikogo nie było,
Jedną Serdeczną Duszą, tak wiele ubyło.
Tyś za Wszystkich pisał książki i wiersze,
Wszystkieś Koleżeństwo zawżdy uszanował.
Nie dopuściłeś, Matce Swej Miłej,
Nigdy frasować się, słuchałeś Ją pilnie,
Ani Ojcu myśleniem, zbytnim głowy psować.
To tego, to owego, Koleżeństwo śmiechem zabawiając.
Teraz wszystko zamilkło, szczere pustki w Nas.
Koleżeństwo jest smutne i bardzo żałosne,
Nie masz z Nikim zabawy, tylko smutek w Nas.
Nie masz zabawy, nie masz roześmiać się Nikomu.
Z każdego miejsca żałość człowieka ujmuje,
A serca Nasze, swej pociechy darmo upatrują.
Śpij Kolego Nasz Miły, w tym ciemnym grobie,
Niech Koleżeństwo i Polska - śni się Tobie !
,,Dan, w Horodyszczu na Św. Antoniego, 17 stycznia 2017 Anno Domini.”
AK.

Mieszkańcy sołectw: Zawadówka, Wereszcze Duże i Leonów,
składają serdeczne podziękowania Panu Burmistrzowi Tadeuszowi Górskiemu
za udostępnienie autobusu.
Z okazji Świąt Wielkanocnych życzę
Państwu wszystkiego co najlepsze.
Przyjemnej, rodzinnej atmosfery,
odpoczynku i wszelkiej radości
Radny Andrzej Lewczuk

Zdrowych radosnych i spokojnych
Świąt Wielkiej Nocy, smacznego jajka,
serdecznych chwil w rodzinnym gronie
członkom Towarzystwa Regionalnego Rejowiec,
wszystkim mieszkańcom miasta i gminy
oraz ich gościom
Życzy Jerzy Grzesiak
Przewodniczący Towarzystwa Regionalnego
wraz z Zarządem
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Wydarzenia kulturalne gminy w pigułce

Sylwester przy Pałacu
Koncert kolęd

26 Finał WOŚP

Przegląd Widowisk Kolędniczych

Grupa FEST

Regionalny Przegląd
Piosenki i Przyśpiewki Ludowej

Ferie zimowe
w GOK

Spotkanie
KGW
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